Просимо врахувати вимоги Закону України від 0 7 листопада 2016р о к у М 5368 «Про
внесення змін до Податкового кодексу України» та постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій,
включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з
Реєстру». Фінансуватися будутьінститути громадянського суспільства, що мають
статус неприбутковості на етапі реалізації проекту.

Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії
(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії)

ЗАЯВА
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива: прозора
влада та активна громада»
Найменування інституту громадянського
суспільства

Громадська організація «Вулик ідей»

Назва проекту

Культурний вигул тварин в Києві

Пріоритет, завдання, визначене Організатором
конкурсу на розв’язання якого спрямовано проект
(словами, зазначити лише один напрямок)

Соціальні ініціативи, спрямовані на
поліпшення благоустрою та природного
середовища столиці;

Загальна сума кошторису на здійснення витрат
проекту

195700,00 гри

Очікуване фінансування за рахунок бюджетних
коштів

146700,00 гри

Строк реалізації проекту

6 місяців

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації,
місце знаходження організації, телефон, факс, еmail

Жерліцина Юлія Володимирівна, директор,
вул. Вишгородська, 52, оф.80, 050-932-13-17

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail

Коваленко Олексій Лелевич, керівник
проектного підрозділу, 04208 м.Київ,
вул.Нагірна 6Л2 кв.80
050-583-9373 akconua@gmail.com

vulykidey@gmail.com

До заяви додається:
1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення),
скріплені печаткою (у разі наявності);
2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції)
інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
3) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою,
затвердженою організатором Конкурсу;

Д о д а то к №3

Бюджет проекту
Культурний вигул тварин в м. Київ
№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг)

1. Матеріали
ЗООКомплекс (БомБокс, смітник, стійка, санітарна кришка,
1
інфотабличка)
ЕКО-Пакети Бомбосхованка, розкладаються впродовж 2х
2
років
Всього за матеріали
2. Послуги
1 Інвентаризація місць встановлення
2 Доставка, сборка, контроль
3 Встановлення
4

5

Проведення круглих столів, воркшопів (модерація,
виготовлення поліграфічних матеріалів, банера, інфографіка)
Створення інтерактивної карти як частини Єдиного
інформаційного порталу м.Києва
Всього за послуги

Ціна за
Кількіст
Вартість,
одиницю,
грн
ь, од.
грн

35

2500,00

87500,00

148000

0,40

59200,00
146700,00

1
1
1

7100,00
7900,00
19500,00

7100,00
7900,00
19500,00

1

5000,00

5000,00

1

9500,00

9500,00

Всього:

49000,00
195700,00

3. Довідкова інформація
1. 75% бюджету проекту планується що буде профінансовано за рахунок
коштів конкурсу: 195700,00 грн
2. 25% бюджету проекту буде профінансовано за рахунок
власних засобів громадської організації: 146700,00 грн
3. До бюджету проекту включаються всі види робіт, які необхідно здійснити для реалізації проекту
(передпроектні дослідження, розробка проектно-кошторисної документації, виконання робіт,
закупівля матеріалів, обладнання, технічний нагляд, авторський нагляд та інше)

ВИ ТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит:
від 08.02.2018 за
№ 1003588932 станом на 08.02.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ:

37 37142 3

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

осіб,

фізичних

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВУЛИК ІДЕЙ”, ГО "ВУЛИК ІДЕЙ”
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх
наявності:
"BEEHIVE OF IDEAS”, "BEEHIVE OF IDEAS”
Ідентифікаційний код юридичної особи:
37371423
Організаційно-правова форма:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить
державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи,
якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:
відомості відсутні
Місцезнаходження юридичної особи:
04114, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 52,
КВАРТИРА 80
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із
засновників (учасників); прізвище, ім 'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник
- фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної
особи, якщо засновник - юридична особа:
ДУБАС-ЧОРНЮК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, індекс 04108, м.Київ, Подільський
район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 17, квартира 21, розмір внеску до

статутного фонду - 0.00 грн.; ЖЕРЛІЦИН АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ, індекс 04114,
м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 52, квартира
80, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.; ЖЕРЛІЦИНА ЮЛІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА, індекс 91016, Луганська обл., місто Луганськ,
Ленінський район, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок 69, квартира 35, розмір
внеску до статутного фонду - 0.00 грн.
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про
дату закінчення його формування:
0.00 грн.
Види діяльності:
9 4 . 9 9 Д і я л ь н і с т ь ін ш и х г р о м а д с ь к и х о р г а н і з а ц і й , н . в .

і.

у.

Відомості про органи управління юридичної особи:
відомості відсутні
Прізвище, ім 'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти
юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати
договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної
особи:
ЖЕРЛІЦИНА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, 29.09.2010 - керівник, ЖЕРЛІЦИНА ЮЛІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА, 29.09.2010 - підписант, ДУБАС-ЧОРНЮК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА,
29.09.2010 - підписант
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної
реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була
проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ":
01.11.2010, 1 069 102 0000 026748
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли
державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань ":
відомості відсутні

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті
перетворення:
відомості відсутні
Назва установчого документа:
відомості відсутні
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі
модельного статуту:
відомості відсутні
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження
відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код
відомості відсутні
Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство,
санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:
відомості відсутні
Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:
відомості відсутні
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення
кредиторами своїх вимог:
відомості відсутні
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава
для його внесення:
відомості відсутні
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи,
підстава для його внесення:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження
юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди:
відомості відсутні

Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного
уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
відомості відсутні
Місцезнаходження реєстраційної справи:
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа
перебуває на обліку:
02.11.2010, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
03.11.2010, 14566, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 39468697 (дані про взяття на облік
як платника податків)
09.11.2010, 03-45056, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 39468697 (дані про взяття
на облік як платника єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку
з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-¥ІІ "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням
адміністративної реформи"
Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного
реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань ", у зв ’я зку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по
батькові посадової особи, яка підписала документ:
відомості відсутні
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи,
визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до
статистичної методології за підсумками діяльності за рік:
9 4 . 9 9 Д і я л ь н і с т ь ін ш и х г р о м а д с ь к и х о р г а н і з а ц і й , н . в . і . у .
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
03-45056, 1

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем
попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи:
відомості відсутні
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
044 2228313, 044 2210621
Дані про реєстраційні дії:
Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи;
01.11.2010 10691020000026748; Кучерявий Роман Тарасович; Оболонська
районна у місті Києві державна адміністрація
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 29.12.2011
10691060001026748; Сергієнко Ірина Іванівна; Оболонська районна в
місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі
змінами в установчих документах; 02.01.2013 10691070002026748;
Максименко Марина Вікторівна; Оболонська районна в місті Києві
державна адміністрація; зміна видів діяльності
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 25.02.2013
10691060003026748; Сергієнко Ірина Іванівна; Оболонська районна в
місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
15.12.2016 10691050004026748; Вержбицька Ірина Юріївна; Головне
територіальне управління юстиції у м. Києві; зміна повного
найменування, зміна скороченого найменування, інші зміни
Номер, дата та час формування витягу:
1003588932, 08.02.2018 08:49:45
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому
проводилась державна реєстрація.
Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки,
витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні
документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу
може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.miniust.gov.ua/.

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела фінансування
інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом
останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела
фінансування, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або
уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою.

Керівник інституту громадянського суспільства
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

м.п.
______________________ 20___ року

ФОРМА
опису проекту та кошторису витрат, необхідних для його реалізації
Проект: Культурний вигул тварин в києві Облаштування місць природнього вигулу тварин
(першочергово парки та сквери) спеціальними конструкціями для прибирання за тваринами:
ЗооКомплекси.
Найменування інституту громадянського суспільства: Громадська організація «Вулик ідей»
1. Анотація по проекту - відповідно до Додатку № 1
2. Загальна інформація про організацію - відповідно до Додатку №2
3. Опис програми:
Проблема
Відсутність єдиної міської інфраструктури для власників та їх тварин, що відповідає концепції
"Культурний вигул тварин в місті" та мотивує власників прибирати за своїми улюбленцями під час
прогулянки.
Мета
Вирішити проблему засмічення парків та скверів, спортивних майданчиків та тротуарів
наслідками вигулу домашніх тварин і перш за все на міському рівні створити умови та надти
інструмент, що дозволяє власникам тварин вільно почуватись разом із своїми улюбленцями в
публічному міському просторі. А іншим городянам, що не мають тварин - запобігає незручностям
та створює комфортні умови співіснування.
Завдання (пропоноване рішення)
Встановити в парках і скверах 25 спеціальних конструкції для прибирання за тваринами під час
прогулянки, що оснащені ЕКО-пакетами, смітниками із санітарною кришкою та інформаційними
табличками та забезпечити їх річним запасом ЕКО-пакетів.
Цільова аудиторія (для кого цей проект)
1. Для власників тварин (дбають про довкілля)
2. Для мешканців міста (немає дискомфорту)
3. Для комунальних підприємств та працівників (зменшує навантаження)
Показники ефективності
Е Кількість облаштованих місць із належними умовами та інструментами для вигулу та
прогулянки із тваринами: 35
2. Зменшення забруднення наслідками вигулу тварин в парках і скверах
3. Кількість використання ЕКО-пакетів: 148 тисяч
Опосередковано завдяки реалізації проекту 2015-1017 роки:
- Міський бюджет вже зміг зекономити більше 640 тис грн.
- Вирішується питання соціальної реклами з тематики тварин
- Екологічні пакети, що біорозкладаються - не забруднюють довкілля
- Можливість сортування Еко-пакетів дозволить запустити інноваційний проект видобування
електроенергії із альтернативного джерела.
Ризики проекту
• Правильний вибір місць встановлення
•

Періодичність прибирання смітників

Приклади кейсів
Київ - встановлено 250 конструкцій
Біла церква - 20 конструкцій
Бровари - 10 конструкцій
Славутич - 20 конструкцій
Загальна кількість міст по Україні: 24
Загальна кількість конструкцій, що експлуатується: 425
Публікації в соцмережах
https://www.facebook.com/groups/Vidradnv/permalink/636976036492115/
https://www.facebook.com/zoocomplex/posts/176118193Q764623
httDs://voutu.be/vvXM4VuDlUE
httDs://www.voutube.com/watch?v=JJfVSu6SFmQ&list=PLQzxsAr6six50aR7XaZ8koGdCgnEdsgq &і
ndex=3
httDs://www.voutube.com/watch?v=JC8fskvYPwo&t=48s&list=PLQzxsAr6six50aR7XaZ8koGdCgnEds
gq &index=l
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту
1. Сторінка в соцмережі присвячена проекту - впродовж всього проекту та по закінченню
2. Сайт КМДА, КО Київзеленбуд - анонс та новини по кожному етапу проетку
3. Сайти відповідних Райдержадміністрацій в межах яких будуть виконуватись роботи новини про проект
4. Новостні програми на ТВ: відповідно та з періодичністю до етапів реалізації проекту
План виконання проекту
Таблиця 1

Етапи реалізації

Узгодження
кошторису,
концепції та
календарного
плану

Опис заходів для здійснення етапу

Круглий стіл обговорення концепції

Відповідальний
Строк реалізації
етапу
виконавець (прізвище
та ініціали, посада)
Березень 2018

«Культурний вигул тварин в Києві»

Визначення переліку Виїздна комісія з метою проведення

Березень 2018

місць встановлення інспекції місць встановлення

ЗооКомплексів
Закупівля та
встановлення

Закупівля, доставка, сборка, контроль
та встановлення ЗооКомплексів

Квітень 2018

Проведення презентації за результатами

Травень 2018

конструкцй
Презентація

результатів проекту етапів проекту
Контроль за

Щомісячний контроль за експлуатацією та Квітень-

експлуатацією,

моніторинг періодичності поповнення

моніторинг

пакетами ЗооКомплексів

Електронний реєстр В форматі робочої групи, із залученням

Травень 2018
Червень 2018

міської

Департамента ІТ, сіворити електронний

інфраструктури для

реєстр місць, зон вигулу, та майданчиків

власників тварин

для дресирування тварин

Планування на

Провести серію воркшопів та круглих

майбутнє

столів щодо запровадження в Києві нового

Червень 2018

формату публічного простору для
власників та їх тварин: ППВТ
Звіт за результатами Формування проміжних та кінцевих звітів
виконання проекту

по виконанню проекту

Інформаційна

Розміщення анонсів, новин, звітів в т.ч.

кампанія

фотозвітів щодо ходу реалізації проекту

Червень 2018
БерезеньЧервень 2018

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту - згідно з Додатком №3
5. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з інших
джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів,
особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюджетних коштів і максимальної
ефективності їх використання
5.1. ЗООКомплекс (БомБокс, смітник, стійка, санітарна кришка, інфотабличка). Вартість
відповідає ринковій. Якість відповідно до специфікації на виріб. Середньоринкова вартість
аналогічних виробів дорівнює 2600-3500 грн. Запропонована вартість конструкцій є нижчою ніж
середньо ринкова.
5.2. ЕКО-Пакети Бомбосхованка, розкладаються впродовж 2х років. Вартість відповідає ринковій.
Якість відповідно до специфікації на виріб. Середньоринкова вартість пакетів складається 0,42
0,75 копійок за штуку. Запропонована вартість - є нижчою ніж середньо ринкова.
5.3. Інвентаризація місць встановлення (виконується за рахунок МТБ ЕО). Проведення
попередньої інвентаризації місць дозволяє ефективніше використовувати конструкції та
оптимальніше використовувати пакети.
5.4. Доставка, сборка, контроль, встановлення (виконується за рахунок МТБ ЕО). Включає
матеріали необхідні для монтажу конструкцій (цемент, щебінь, вода, домішки), послуги із
доставки конструкцій та безпосередньо роботи із встановлення. Враховуючі, що кількість місць
встановлення велика і вони розташовані по всьому місту, то співвідношення годино/людей є
оптимальним для проведення якісних робіт.
5.5. Проведення круглих столів, воркшопів (модерація, виготовлення поліграфічних матеріалів,
банера, інфографіка) (виконується за рахунок МТБ ЕО). Враховуючі, що результатом цих захолів
буде практичне опрацювання нової інфраструктури міста для власників та їх тварин з подальшими
змінами в місцеві програми та правила в т.ч. і з розробкою проектів рішень, вважаємо що
організаційні витрати на подібні заходи є цілком оптимальними так як дозволяютьнадати проекту
«Культурний вигул тварин в Києві» сталого розвитку та відповідно до цілей і завдань Стратегії
розвитку м.Києва 2025 розпочати формувати єдину інфраструктуру для власників тварин Із
подальшим внесенням змін в Рішення Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року №
1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві».
5.6. Створення інтерактивної карти як частини Єдиного інформаційного порталу м.Києва
(виконується за рахунок МТБ ЕО). Окрім реалізованого проекту місто та громада отримає
оновлений єдиний реєстр всіх публічних просторів та інфраструктурних елементів які
використовуються власниками та їх тваринами. Так як інтерактивна карта буде розроблятись із
залученням Департаменті Ж Т в якості консультантів, то результатом стане поява нового гео есервісу для територіальної громади міста.

6. Перелік характеристик наявного матеріально - технічного та кадрового (штатні працівники,
волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для реалізації проекту (окремо
зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами організації)
6.1. Штатні працівники, залучені до реалізації проекту: 2
6.2. Волонтери проекту: 12
6.3. Власний автотранспорт: 2а автомобілі
6.4. Компетентні працівники, залучені до реалізації проекту: програміст - 1, проектний менеджер 1 медіа-менеджер - 1
6.5. Власними силами організації виконуються всі роботи і послуги, зазначені в п.2 Додатоку №2
Кошторису проекту.

Керівник інституту громадянського суспільства
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

м.п.
__________________ 20_ року
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Додаток №1
АНОТАЦІЯ ДО ПРОЕКТУ
НАЗВА ПРОЕКТУ:
КУЛЬТУРНИЙ ВИГУЛ ТВАРИН в КИЄВІ

Облаштування місць природнього вигулу тварин (першочергово парки та сквери) спеціальними
конструкціями для прибирання за тваринами: ЗооКомплекси.
НАЙМЕНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ЩО ПОДАЄ ПРОЕКТ:

Громадська організація «Вулик ідей»
Проект реалізується відповідно Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року:
СЕКТОР 2.6. ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР

Впорядкування І та розвиток публічного простору.
І . І .Розвиток територій міста:
- Впровадження системної концепції "Культурний вигул тварин в місті"
т

С тр ате гія р о зви тку м к т в Києва д о 2 0 25 року
С Е К Т О Р 2 .6. П У Б Л ІЧ Н И Й П Р О С Т ІР

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

В поряд кування та розвиток публічн ого п ростору
Розвиток територ ій м іста:
•

Р о зви то к п р и буд и нков и х тер итор ій ш л яхо м зал учення та
під тр и м ки ініц іа ти в м еш канц ів, на д а ння їм кон сультац ій та
ю ри д и чно ї д опо м оги

•

М од ер ніза ц ія ін ф ра стр уктури м ісько го пр остор у (в т.ч.
си с те м и освгтлення м агістр ал ей , тро туа рів, на зе м ни х
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Опис проекту
Проект створює умови, що спонукають та заохочують кожного власника тварини самому прибирати на
прогулянці за своєю твариною та комфортно почуватись в тому чи іншому місці. Знижує ризики
розповсюдження захворювань (антропозоонозів) та поліпшує епізоотичний стан міста на який
безпосередньо впливає безконтрольне засмічення наслідками вигулу тварин. Інформаційно-візуальна
складова проекту демонструє власнику правила поводження із тваринами: в транспорті, в парку та сквері в
міському просторі та закладах. Тобто вирішує інформаційно-просвітницьку проблему: виховує
Відповідального власника тварини. Опосередковано концепція попереджає конфліктні ситуації, які
виникають між власниками тварин та мешканцями міста (особливо на дитячих майданчиках та біля шкіл і
садочків).
Проблема

Відсутність єдиної міської інфраструктури для власників та їх тварин, що відповідає концепції
"Культурний вигул тварин в місті" та мотивує власників прибирати за своїми улюбленцями під час
прогулянки.
Заходи (план виконання)

1. Провести круглий стіл-обговорення концепції «Культурний вигул тварин в Києві»
2. Визначити перелік місць встановлення
3. Закупити та встановити конструкції
4. Провести презентацію результатів проекту
5. Контроль за експлуатацією та поповнення пакетами
6. Єтворити електронний реєстр місць, зон вигулу, дресирування тварин
7. Провести серію воркшопів та круглих столів щодо запровадження в Києві нового формату публічного
простору для власників та їх тварин: ППВТ. Із подальшим внесенням змін в Рішення Київської міської ради
від 25 жовтня 2007 року № І079/39І2 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і
котами в м. Києві».

Сміттєзбірник для прибирання за собаками - «ЗооКомплекс. Стандарт»
ТЕХНІЧНІ (ЯК ІС Н І) ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ,
предмету закупівлі
4.
5.
6.
7.

Країна винахідник: сконструйовано та запатентовано в Україні.
Країна виробник: Україна.
Вид обладнання: Урна для прибирання відходів.
Опис: спеціальна металева конструкція для видачі ЕКО-пакетів та прибирання за собаками в місцях
вигулу із світло відбивними елемантами.
8. Складові частини. Комплекс складається з 3-х конструктивних, функціональних, елементів:
8.Е
БомБокс для видачі ЕКО-пакетів, що призначені для збору екскрементів тварин із світло
відбивним покриттям, місткістю на 600 пакетів;
8.2.
Смітник із кришкою на 55 літрів;
8.3.
Інформаційна табличка.
9. Елементи конструкції виготовлено із металу 2 мм високотехнологічним методом точної лазерної
порізки та якісного точкового зварювання на станках із ЧПУ, вскрито спеціальною порошковою
фарбою зеленого кольору (забезпечує повний захист поверхні конструкції від зовнішнього впливу
та стійкого до погодних умов). Надписи нанесено на спеціальному світло-відбивному шарі
матеріалу що використовується при виготовленні дорожніх знаків.
10. Елемент конструкції БомБокс (бокс для пакетів, диспенсер, роздатчик пакетів) - винахід, що має
конструктивні елементи, захищені Патентом на корисну модель №102506 від 26.10.2015 року,
відповідно до Закону України „Про охорону прав на винаходи та корисні моделі” .*
10.1. Конструкція роздавальника пакетів відповідає наступним вимогам:
10.1.1. - містить всередині 2 штиря для надійного кріплення на них пакетів;
10.1.2. - в нижній частині замість дна має великий отвір для вільного доступу до пакетів та їх зйому
шляхом відривання;
10.1.3. - передня стінка роздавальника відкривається донизу;
10.1.4. - всередині має додаткові захистні елементи для унеможливлення спонтанного відкриття чи
зламу елементів фіксації кришки роздавальника у закритому стані та систему протизастрягання
пакетів.
11. Смітник має стійку геометрію та додаткові ребра жорсткості в елементах кришки та отвори для
стоку дощової води на дні, передбачає, що відходи збираються у пакети для сміття.
12. Всі елементи конструкції кріпляться (насаджується) на цільнометалеву стійку та фіксуються за
допомогою кріплення (болти (шпільки) М6) в 4-х місцях. Стійка безпосередньо має додаткові ребра
жорсткості у своїй основі.
13. Габарити конструкції
13.1. Довжина: 333,00 мм.
13.2. Ширина: 320,00 мм.
13.3. Висота: 1900,00 мм (від рівня землі), 2100-2500 мм (включно із елементами монтажу).
14. Особливості конструкції.
14.1. Всі елементи виконано із листової сталі товщиною 2 мм;
14.2. Велике місце на інфотабличці для соціальної інформації (300*400 мм), розрахована на
заміну інформаційних матеріалів шляхом наклеювання;
14.3. Світловідбиваючі елементи, що помітні у вечірній та нічний час;
14.4. Можливість розміщення як паперових, так і поліетиленових пакетів;
14.5. Антивандальність: спеціальні накладки, підсилене зварювання, надійна геометрія
конструкції;
14.6. Надійність: цільнометалева конструкція, нема коштовних елементів, що іржавіють (нема
замку із ключем) і потребують заміни; простий та надійний монтаж;
14.7. Простота та швидкість обслуговування: завантаження БомБокса ЕКО-пакетами меньше,
ніж за хвилину; зручне: відкривання БомБокса, прибирання Смітника, достатня кількість
ЕКОпакетів в БомБоксе.
14.8. Конструкція має різні варіанти встановлення: кріплення на стійку, іншу вертикальную
опору: стовб, стіна, паркан тощо.
14.9. Колір стійки, таблички, смітника - зелений, роздатчик пакетів повинен бути яскравого
жовтого або зеленого кольору

15.

Комплектація.
15.1. Стійка.
15.2. Інфотабличка.
15.3. БомБокс (бокс для пакетів, диспенсер, роздатчик пакетів) із світло відбивним покриттям.
15.4. Смітник із кришкою.
15.5. Комплект кріпленім.

* жоден виробник в Україні, окрім ТОВ „АД ВІС”, немає дозволу на використання у своїх конструкціях
елементів кріплення пакетів у вигляді одного чи більше стрижнів (держателів).
ТОВ „АД ВІС” гарантує, що:

1. Місце поставки товару: 07101, Київська область, м.Славутич, Київський квартал буд. 14.
2. Строк поставки товару: згідно договору, листопад 2017 р.
3. Гарантійний термін використання товару не менше 2 років.
4. Зоокомплекси для прибирання за тваринами: вологостійки, відрізняються стійкістю до
корозійних процесів, біологічного і сонячного впливу, стійкими до різних температур і їх
перепадів, досить невимогливі до догляду та підтримки презентабельного вигляду (не вимагати
частого ремонту, легкі в очищенні), довговічними і практичними.
5. На зоокомплекси для прибирання за тваринами надається відповідна документація
згідно вимог чинного законодавства України.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРЛААЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
історія організації, дата створення;
Громадська організація «Вулик ідей» створена 01.11.2010 року

основна мета діяльності організації;
Основною метою (ціллю) діяльності Організації є виховання розвиненої
особистості

із чіткою

громадською

позицією,

конкретно

сформованими

поглядами та інтересами; виявлення, розвиток та підтримка творчості, захист
законних, соціальних, економічних, творчих, спортивних та інших спільних
інтересів членів Організації.

структура та кількісний склад організації;
Наразі організація нараховує 15 членів,

структура керівних органів організації;
Вищим органом управління Організації є Загальні збори, які вправі приймати
рішення з будь-яких питань діяльності Організації.

Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх
років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел
фінансування (у разі наявності).
за 2017 рік Громадська організація «Вулик ідей» організувала, провела та взяла
участь у таких заходах:
Благодійні заходи:
1. Зв'язано

волонтерами

та

передано

132

чудо-восьминіжки

для

передчасно народжених діток Асоціації батьків передчасно народжених
дітей «Ранні пташки»;
2. Благодійна лотерея «Чудо-восьминіжки». Зібрано 300 грн. на нитки для
восьминіжок;
3. Організація благочинної акції зі збору книжок українською мовою на
фестиваль у сірій зоні «З країни в Україну» (зібрано більше 200 книжок);
4. Благодійний ярмарок на святі Масляної. Зібрано 528 грн. на нитки для
чудо-восьминіжок.
5. Передано близько 250 кг. речей для постраждалих в м.Авдіївка, дитячий
будинок «Сонечко» у м. Запоріжжя, у відділення відказничків Дитячої

лікарні № 1, для дітей сірої зони через Подільську районну організацію
Товариства Червоного Хреста, ГО «Надійний тил», волонтерів;
6. 2 благодійних майстер-класи для діток-переселенців БФ «Дитинець», З
майстер-класи по в'язанню чудо-восьминіжків;
7. Благодійний великодній проект «Ранні пташки» на підтримку метода
«кенгуру»: майстер-класи, ярмарок, квест, ігротека. Зібрано 4000,00 грн.
для ГО «Асоціація батьків передчасно народжених дітей «Ранні пташки»;
8. Майстер-клас «Веселі восьминіжки» на фестивалі Made in Ukraine з
метою збору грошей на в'язання чудо-восьминіжок для передчасно
народжених дітей (зібрано 275 грн);
9. Смаколики до Дня захисту дітей для незахищених верств населення клієнтів Подільського районного центру соціальних служб для дітей,
сімей та молоді та Подільського районного центру клубів за місцем
проживання «Поділ»;
10. Передача принтера для 72 бригади в АТО;
11. Організація

та

проведення

благодійного

ярмарку

на

користь

Подільського центру соціально-психологічної реабілітації та Соціальної
ініціативи «Серцебиття». Зібрано 2083 гривні на подарунки вихованцям
центру та на ремонт інклюзивного класу;
12. Передано 44

книжки

в Центральну

районну

публічну

бібліотеку

Подільського району;
13.Участь у благодійній толоці і фарбуванні дитячого майданчику у
Куренівському парку;
Громадська діяльність:
1. ГО «Вулик ідей» є членом Громадської бюджетної комісії 2017 року;
2. Участь в організації ГБ Фесту в Українському домі - фестиваль для всіх
авторів Громадських проектів;
3. Участь у Громадському проекті міста Києва (проекти «Чистота вулиць в
дитячих долоньках», «Академія комунікації»);
4. Участь в програмі СД Платформи #ldvizh - розробка креативних рішень
існуючих проблем суспільства. Група «Соціальна сфера»;
5. Організація свята та смаколики для вихованців клубу «Дитячі мрії» до
Дня миру;
6. Участь у Реаліті-шоу телеканалу RTI «Обираємо президента». Лобіювання
альтернативної освіти;
Освітні заходи:
1. Проведено 11 семінарів, тренінгів та лекції для спеціалістів та батьків, в
т.ч.:
2. «Дитина не слухається. Що робити?»;

3. «Здоровий розвиток хлопчиків»;
4. «Гармонійний

розвиток дитини» на Всеукраїнському семінарі для

педагогів дитячих центрів;
5. «Казки, які вигадають матусі, або Боремося з дитячими страхами»;
6. «Формування особистості у дитини: з чого почати»;
7. Тренінг для дітей « Я -л ід е р » .
8. Організація

та

проведення

2

Міжнародного

освітнього

форуму-

практикуму;
9. Організація екскурсії до Приватбанку;
10. Організація літнього англійського дитячого табору;
11.Участь у Виставці літніх таборів Fun Camp;
12.4 терапевтичні заняття з казкотерапії;
Екологічний напрямок:
1. Передано 101 кг кришечок на переробку в рамках акції " Корок життя"
Подільському районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді та волонтерам;
2. Передано 20 кг батарейок на переробку ГО «Варта Виноградар»;
3. Передано 46,8 кг макулатури волонтерам на переробку з метою зібрати
гроші на допомогу бійцям АТО;
4. Участь у екологічній акції «Чистий ліс-3» разом з ГО Громадська варта
Виноградар;
5. Дітей ГО «Вулик ідей» нагороджено за участь в акції «Корок життя»
походом до центру розваг;
6. Участь у Міжнародному конкурсі дитячого малюнку імені Барбари
Петченик «Життя в глобалізованому світі (Світ навколо нас)»;
7. Участь протягом місяця благодійній акції «Лист до Миколая» по збору
грошей для ГО «Друге життя» на висадку дерев навесні
8. Проведення 4 уроків «Найбільшого уроку в світі» за ініціативою ЮНІСЕФ
в школах міста Києва
Спортивне виховання та популяризація ЗОЖ:
1. Участь у відкритті змагань з карате Подільського району, танець «Дитячі
мрії»;
2. Аквагрим

та

благодійна

лотерея

на

Благодійному

Київському

напівмарафоні разом з Поділіською районною організацією Товариства
Червоного Хреста міста;
3. Організація майстер-класу в 3-В класі Романо-германської гімназії 123 з
надання

першої допомоги,

візит

волонтера

Подільської

організації Товариства Червоного хреста міста Києва;
4. Участь у міжкорпоративних змаганнях «Ми - чемпіони»;

районної

Художньо-естетичне виховання:
1. 36 тематичних свят для дітей, в т.ч. «Швидше, Вище, Сильніше»,
«Хелоувін», «Свято Миколая»:
2. 58 творчих майстер-класів з живопису, декупажу, писанкарства, розвпису
пряників тощо;
3. Участь у 6 фестивалях вокально-хореографічного мистецтва для дітей;
4. Участь у проекті Folk Ukraine «585 художників. Писанка на Софіївській
площі»;
5. Організовано зустрічі з цікавими особистостями, в т.ч.:
6. Зустріч дітей, які вивчають французьку, з гостем із Франції Іваном
Вуссеном;
7. Презентація книги «Моя класнюча дівчинка». Зустріч з видавцем Лілією
Почкун;
8. Зустріч з американською актрисою, режисером, моделлю Тетяною
Родиною;
9. Святкування Дня матері у Куренівському парку: ігротека, майстер-класи,
аквагрим, ярмарок;
10.Організація безкоштовного походу до кінотеатру на мультфільм «Тачки3»;
11. Організація
«Люм'єр».
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРЛААЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
історія організації, дата створення;
Громадська організація «Вулик ідей» створена 01.11.2010 року

основна мета діяльності організації;
Основною метою (ціллю) діяльності Організації є виховання розвиненої
особистості

із чіткою

громадською

позицією,

конкретно

сформованими

поглядами та інтересами; виявлення, розвиток та підтримка творчості, захист
законних, соціальних, економічних, творчих, спортивних та інших спільних
інтересів членів Організації.

структура та кількісний склад організації;
Наразі організація нараховує 15 членів,

структура керівних органів організації;
Вищим органом управління Організації є Загальні збори, які вправі приймати
рішення з будь-яких питань діяльності Організації.

Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх
років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел
фінансування (у разі наявності).
за 2017 рік Громадська організація «Вулик ідей» організувала, провела та взяла
участь у таких заходах:
Благодійні заходи:
1. Зв'язано

волонтерами

та

передано

132

чудо-восьминіжки

для

передчасно народжених діток Асоціації батьків передчасно народжених
дітей «Ранні пташки»;
2. Благодійна лотерея «Чудо-восьминіжки». Зібрано 300 грн. на нитки для
восьминіжок;
3. Організація благочинної акції зі збору книжок українською мовою на
фестиваль у сірій зоні «З країни в Україну» (зібрано більше 200 книжок);
4. Благодійний ярмарок на святі Масляної. Зібрано 528 грн. на нитки для
чудо-восьминіжок.
5. Передано близько 250 кг. речей для постраждалих в м.Авдіївка, дитячий
будинок «Сонечко» у м. Запоріжжя, у відділення відказничків Дитячої

лікарні № 1, для дітей сірої зони через Подільську районну організацію
Товариства Червоного Хреста, ГО «Надійний тил», волонтерів;
6. 2 благодійних майстер-класи для діток-переселенців БФ «Дитинець», З
майстер-класи по в'язанню чудо-восьминіжків;
7. Благодійний великодній проект «Ранні пташки» на підтримку метода
«кенгуру»: майстер-класи, ярмарок, квест, ігротека. Зібрано 4000,00 грн.
для ГО «Асоціація батьків передчасно народжених дітей «Ранні пташки»;
8. Майстер-клас «Веселі восьминіжки» на фестивалі Made in Ukraine з
метою збору грошей на в'язання чудо-восьминіжок для передчасно
народжених дітей (зібрано 275 грн);
9. Смаколики до Дня захисту дітей для незахищених верств населення клієнтів Подільського районного центру соціальних служб для дітей,
сімей та молоді та Подільського районного центру клубів за місцем
проживання «Поділ»;
10. Передача принтера для 72 бригади в АТО;
11. Організація

та

проведення

благодійного

ярмарку

на

користь

Подільського центру соціально-психологічної реабілітації та Соціальної
ініціативи «Серцебиття». Зібрано 2083 гривні на подарунки вихованцям
центру та на ремонт інклюзивного класу;
12. Передано 44

книжки

в Центральну

районну

публічну

бібліотеку

Подільського району;
13.Участь у благодійній толоці і фарбуванні дитячого майданчику у
Куренівському парку;
Громадська діяльність:
1. ГО «Вулик ідей» є членом Громадської бюджетної комісії 2017 року;
2. Участь в організації ГБ Фесту в Українському домі - фестиваль для всіх
авторів Громадських проектів;
3. Участь у Громадському проекті міста Києва (проекти «Чистота вулиць в
дитячих долоньках», «Академія комунікації»);
4. Участь в програмі СД Платформи #ldvizh - розробка креативних рішень
існуючих проблем суспільства. Група «Соціальна сфера»;
5. Організація свята та смаколики для вихованців клубу «Дитячі мрії» до
Дня миру;
6. Участь у Реаліті-шоу телеканалу RTI «Обираємо президента». Лобіювання
альтернативної освіти;
Освітні заходи:
1. Проведено 11 семінарів, тренінгів та лекції для спеціалістів та батьків, в
т.ч.:
2. «Дитина не слухається. Що робити?»;

3. «Здоровий розвиток хлопчиків»;
4. «Гармонійний

розвиток дитини» на Всеукраїнському семінарі для

педагогів дитячих центрів;
5. «Казки, які вигадають матусі, або Боремося з дитячими страхами»;
6. «Формування особистості у дитини: з чого почати»;
7. Тренінг для дітей « Я -л ід е р » .
8. Організація

та

проведення

2

Міжнародного

освітнього

форуму-

практикуму;
9. Організація екскурсії до Приватбанку;
10. Організація літнього англійського дитячого табору;
11.Участь у Виставці літніх таборів Гип Camp;
12.4 терапевтичні заняття з казкотерапії;
Екологічний напрямок:
1. Передано 101 кг кришечок на переробку в рамках акції " Корок життя"
Подільському районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді та волонтерам;
2. Передано 20 кг батарейок на переробку ГО «Варта Виноградар»;
3. Передано 46,8 кг макулатури волонтерам на переробку з метою зібрати
гроші на допомогу бійцям АТО;
4. Участь у екологічній акції «Чистий ліс-3» разом з ГО Громадська варта
Виноградар;
5. Дітей ГО «Вулик ідей» нагороджено за участь в акції «Корок життя»
походом до центру розваг;
6. Участь у Міжнародному конкурсі дитячого малюнку імені Барбари
Петченик «Життя в глобалізованому світі (Світ навколо нас)»;
7. Участь протягом місяця благодійній акції «Лист до Миколая» по збору
грошей для ГО «Друге життя» на висадку дерев навесні
8. Проведення 4 уроків «Найбільшого уроку в світі» за ініціативою ЮНІСЕФ
в школах міста Києва
Спортивне виховання та популяризація ЗОЖ:
1. Участь у відкритті змагань з карате Подільського району, танець «Дитячі
мрії»;
2. Аквагрим

та

благодійна

лотерея

на

Благодійному

Київському

напівмарафоні разом з Поділіською районною організацією Товариства
Червоного Хреста міста;
3. Організація майстер-класу в 3-В класі Романо-германської гімназії 123 з
надання

першої допомоги,

візит

волонтера

Подільської

організації Товариства Червоного хреста міста Києва;
4. Участь у міжкорпоративних змаганнях «Ми - чемпіони»;

районної

Художньо-естетичне виховання:
1. 36 тематичних свят для дітей, в т.ч. «Швидше, Вище, Сильніше»,
«Хелоувін», «Свято Миколая»:
2. 58 творчих майстер-класів з живопису, декупажу, писанкарства, розвпису
пряників тощо;
3. Участь у 6 фестивалях вокально-хореографічного мистецтва для дітей;
4. Участь у проекті Folk Ukraine «585 художників. Писанка на Софіївській
площі»;
5. Організовано зустрічі з цікавими особистостями, в т.ч.:
6. Зустріч дітей, які вивчають французьку, з гостем із Франції Іваном
Вуссеном;
7. Презентація книги «Моя класнюча дівчинка». Зустріч з видавцем Лілією
Почкун;
8. Зустріч з американською актрисою, режисером, моделлю Тетяною
Родиною;
9. Святкування Дня матері у Куренівському парку: ігротека, майстер-класи,
аквагрим, ярмарок;
10.Організація безкоштовного походу до кінотеатру на мультфільм «Тачки3»;
11. Організація
«Люм'єр».

перегляду

кінофільму

із

програми

Чілдрен

кінофест

* y

Ч.

А Ж

9 відпоюдольнии ВЛОСИИІ
том у що_

V Ä - r . .:•» ••;

■

в i-ptikipat« іл сісіи иілкоїв

ïfira 9

ій
:х

її
W!

З З іШ і

Ж

ш
\

ІІ< -

>'0/*

G
Г /ч

V ia ^ r

° ir /

І-С4'

► î* î* î» *

----

Л.----

I ' L

£

. jt ?

.

^ O in g
Good

Просимо врахувати вимоги Закону України від 0 7 листопада 2016р о к у М 5368 «Про
внесення змін до Податкового кодексу України» та постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій,
включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з
Реєстру». Фінансуватися будутьінститути громадянського суспільства, що мають
статус неприбутковості на етапі реалізації проекту.

Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії
(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії)

ЗАЯВА
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива: прозора
влада та активна громада»
Найменування інституту громадянського
суспільства

Громадська організація «Вулик ідей»

Назва проекту

Культурний вигул тварин в Києві

Пріоритет, завдання, визначене Організатором
конкурсу на розв’язання якого спрямовано проект
(словами, зазначити лише один напрямок)

Соціальні ініціативи, спрямовані на
поліпшення благоустрою та природного
середовища столиці;

Загальна сума кошторису на здійснення витрат
проекту

195700,00 грн

Очікуване фінансування за рахунок бюджетних
коштів

146700,00 грн

Строк реалізації проекту

6 місяців

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації,
місце знаходження організації, телефон, факс, еmail

Жерліцина Юлія Володимирівна, директор,
вул. Вишгородська, 52, оф.80, 050-932-13-17

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail

Коваленко Олексій Лелевич, керівник
проектного підрозділу, 04208 м.Київ,
вул.Нагірна 6.12 кв.80
050-583-9373 akconua@gmail.com

vulykidey@gmail.com

До заяви додається:
1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення),
скріплені печаткою (у разі наявності);
2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції)
інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
3) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою,
затвердженою організатором Конкурсу;

